Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 11. 09. 2018
v Horním Maršově
1. ZŠ a MŠ Horní Maršov


Obec jako zřizovatel ZŠ a MŠ Horní Maršov vyhlásila konkurz na obsazení místa
ředitele/ky školy. Konkursní řízení proběhlo dne 6. 9. 2018, přihlásila se jedna zájemkyně
– současná ředitelka Mgr. Eva Hloušková. Konkursní komise ji označila jako vhodného
kandidáta na uvedenou pozici. RO na základě konkursní komise rozhodla o jmenování
Mgr. Evy Hlouškové.
RO schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) a § 99 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků
konkursního řízení ze dne 6. 9. 2018, jmenovat Mgr. Evu Hlouškovou ke dni 20. 12. 2018
do pracovního místa ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres
Trutnov. Ustanovení o zkušební době se pro tento případ nepoužijí.



Ředitelka školy požádala radu o schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ v intencích § 23 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a předpisů souvisejících.
RO schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Horní Maršov podle
§ 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání.



Rada obce bere na vědomí Zápis ze zasedání školské rady č. 3/2018 ze dne 29. 8. 2018,
který je přílohou zápisu. Zároveň rada obce bere na vědomí oznámení o výši úplaty za
vzdělání v MŠ a ve školní družině ve školním roce 2018/2019 (oznámení ředitelky školy
je přílohou zápisu).



Ředitelka školy požádala obec jako zřizovatele školy o schválení žádosti o podporu na
projekt Šablony II – ZŠ a MŠ Horní Maršov, která je přílohou zápis.
RO schvaluje Žádost o podporu na projekt Šablony II – ZŠ a MŠ Horní Maršov, která je
přílohou zápisu.

2. Vyhodnocení vlivů územního plánu obce Horní Maršov na životní prostředí dle
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - smlouva
Starosta předložil radě k posouzení návrh smlouvy o dílo s Mgr. Alenou Smrčkovou na
vyhodnocení vlivů územního plánu obce Horní Maršov na udržitelný rozvoj území v rozsahu
uvedeném v příloze 5 vyhlášky 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou části
B – vyhodnocení vlivů územního plánu obce Horní Maršov na evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti. Rada obce návrh posoudila a rozhodla se tuto zakázku schválit podle čl.
V odst. 2 platné Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce, protože zhotovitel vyhodnocení
byl navržen zpracovatelem změny územního plánu obce (z důvodu ochrany autorských práv
zpracovatele).
RO schvaluje smlouvu o dílo s Mgr. Alenou Smrčkovou na vyhodnocení vlivů územního plánu
obce Horní Maršov na udržitelný rozvoj území v rozsahu uvedeném v příloze 5 vyhlášky
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou části B – vyhodnocení vlivů územního
plánu obce Horní Maršov na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Smlouva byla
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schválena dle čl. V odst. 2 platné Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce, protože
zhotovitel vyhodnocení byl navržen zpracovatelem změny územního plánu obce (z důvodu
ochrany autorských práv zpracovatele).
3. Nakládání s majetkem obce


T. H., žádost o pronájem pozemku – jde o část pozemku 266/7 v k. ú. Horní Maršov o
výměře 60 m2 za účelem parkování osobních vozidel. Záměr obce byl řádně zveřejněn
předepsaným způsobem.
RO schvaluje pronajmout část p. p. č. 266/71 o výměře 60 m2 v k. ú. Horní Maršov T. H.,
Horní Maršov. Pozemek se pronajímá na dobu neurčitou za účelem parkování osobních
automobilů u nemovitosti žadatele.



Změna Zásad prodeje a pronájmů obecních pozemků – rada diskutovala možnosti
úpravy uvedených zásad tak, aby byl na jedné straně zachován vliv na to, jaké objekty
budou na pozemcích vhodných na výstavbu rodinných domů stavěny, ale na druhou
strany aby tento způsob umožnil mladým rodinám získat na stavbu úvěr. V současnosti
obec pozemky pronajímá a prodává je stavebníkům až po kolaudaci, což neumožňuje
mladým rodinám (což je cílová skupina důležitá pro rozvoj obce v budoucnosti) bez
vlastních úspor výstavbu. Zásady budou diskutovány i na zasedání zastupitelstva obce,
jejich změny by však mělo případně činit až nové zastupitelstvo vzešlé z říjnových voleb.

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 18.50 hodin
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